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SŁ. B. OJCIEC JÓZEF KENTENICH
(16 listopad 1885 – 15 września 1968)

- DILEX IT ECCLESIAM Umiłował Kościół
Kochana Rodzino Szensztacka!
Kochający Pan Bóg prowadząc nas drogami Opatrzności do Siebie, czyli ku PEŁNI, nasyca
każdą

chwilę

naszego

życia

swoją

łaską

–

nadprzyrodzonym

darem.

Aranżuje

w naszej codzienności różnorakie wydarzenia – i te wielkie tajemnice wiary i życia, i te zdawałoby
się prozaiczne jak co dzień wschodzące słońce – stawia na naszej drodze konkretnych ludzi,
poprzez których obdarowuje nas swoją MIŁUJĄCĄ OBECNOŚCIĄ i POKOJEM. Potrzebujemy
Jego łaski, by dobrze żyć i potrzebujemy jej, by dobrze umierać.
Trwamy w Przymierzu Miłości, aby jak najbardziej świadomie, Z MARYJĄ I TAK JAK
ONA, swoje życie wpisać w BOŻE PLANY MIŁOŚCI. Proste w decyzji życie zawierzone Dobremu
Bogu nie zawsze jest jednak łatwe. Szczególnie dziś doświadczamy wielości zagrożeń i pokus,
które wdzierają się do naszych serc, rodzin, wspólnot. Okazuje się, że nietrudno pomylić dobro ze
złem, które przybiera jego pozory. Nie zawsze potrafimy odnaleźć tę jedyną Prawdę wśród wielu
fałszywych obietnic i półprawd. A piękno życia chrześcijańskiego niezmiennie takie same.
WCIELONE DOBRO i WCIELONA PRAWDA jawią się PIĘKNEM, które OBJAWIAJĄC ŚWIATU
WIELKOŚĆ BOGA nieustannie pociąga i nadaje sens człowieczemu życiu i działaniu.
22 stycznia 2017 r. zaprosiliśmy do naszej wspólnoty ks. Bp. Jana Tyrawę na Eucharystię
i rodzinne świętowanie z okazji Uroczystości Narodzenia Pańskiego. Szkoda, że tak mało osób, bo
ok. 50, zechciało wziąć udział w tej niedzielnej Mszy św.. Zastanówmy się, dlaczego tak się stało?
Przecież była to niedziela i na pewno wszyscy, oprócz chorych, byli na Mszy św. Nawet jeśli
z różnych powodów nie mogliśmy brać udziału w spotkaniu opłatkowym, to czy nie można było
przyjść na samą Mszę św., na którą zaprosiliśmy Pasterza diecezji? Na ile jest dla nas ważne to, co

dzieje się na Piaskach, w Sanktuarium? Tak, jak kiedyś, tak i dziś budujemy Sanktuarium MTA,
ale dziś duchowo, poprzez składanie ofiar, wkładów do kapitału łask.
Jako Ruch Szensztacki diecezji bydgoskiej mamy tradycję spotykania się z ks. Biskupem raz
do roku na tzw. opłatku. Ks. Biskup przyjeżdża do naszej wspólnoty jako NASTĘPCA
APOSTOŁÓW. Głosi do nas Słowo Boże jako ten, o którym już w I w. św. Ignacy Antiocheński
pisał: „WSZYSCY IDŹCIE ZA BISKUPEM, JAK JEZUS CHRYSTUS SZEDŁ ZA OJCEM.”
I w innym miejscu: „GDZIE POJAWI SIĘ BISKUP, TAM NIECH BĘDZIE WSPÓLNOTA, JAK
TAM, GDZIE JEST CHRYSTUS JEZUS TAM, TAM JEST I KOŚCIÓŁ POWSZECHNY.” Ceńmy
sobie, zatem tę możliwość spotkania się jako wspólnota z naszym Pasterzem, bo gdzie biskup tam
Kościół – Mistyczne Ciało Chrystusa, które tak bardzo umiłował nasz Ojciec i Założyciel. Chciejmy
go w tym naśladować.
Mphc et v! - Matka w sposób szczególny zatroszczy się i zwycięży!
Zjednoczona z Wami w przymierzu miłości
– s. M. Emanuela

ZATRZYMAJ SIĘ
PRZY

OJCU

SŁOWA OJCA
Wiara w Opatrzność Bożą mówi nam, że Bóg w swojej mądrości, dobroci i potędze
od wieków przygotował wielki plan wydarzeń na świecie i mały plan mojego życia.
Jeżeli w wolności będziemy z Nim współpracować, wtedy w całej pełni
urzeczywistni On obydwa te plany, uwzględniając naszą osobistą wolność.
o. J. Kentenich

MODLITWA, którą Ojciec Założyciel ułożył w wieku dziecięcym
Bądź pozdrowiona Maryjo!
A przez czystość Twoją,
czystym zachowaj ciało, czystą duszę moją.
Otwórz mi szeroko Twe i Syna Twego Serce.
Wyproś mi głębokie poznanie siebie
i łaskę wytrwania, aż do śmierci. Amen.
Zachęcam do SPISYWANIA PRÓŚB I PODZIĘKOWAŃ
zanoszonych za pośrednictwem naszego Ojca Założyciela. W tym celu można posłużyć się
również ADRESEM E-MAILOWYM: sekretariat-kentenich@szensztat.pl.
W intencjach są odprawiane Msze św. w wielu centrach szensztackich na świecie.
NA PIASKACH, W NAJBLIŻSZĄ SOBOTĘ 18.02 – ZAPRASZAMY!!!
Istnieje również STRONA INTERNETOWA poświęcona naszemu Ojcu:
http://www.pater-kentenich.org/pl/

NA ŁAMACH NASZEJ GAZETKI ROZPOCZYNAMY
PREZENTACJĘ FRAGMENTÓW KSIĄŻKI
KS. PETERA VOLFA PT.:

RAZEM Z OJCEM

- wybrane teksty o. Józefa Kentenicha -

Niech będą one zachętą do głębszego poznania
naszego posłannictwa, które Dobry Bóg przekazał nam
poprzez osobę i chryzmat naszego Ojca i Założyciela.

Z Przedmowy
Rodzinę Szensztacką zapoczątkował duchowy „nurt Ojca”: pokolenie założycielskie skupiało się wokół
Ojca Kentenicha, który pozyskał sobie jego zaufanie. Ludzie, którzy mu uwierzyli, gorliwie zaangażowali
się w realizację jego ulubionej idei. Następnie ogarnął ich głęboko duchowy nurt sanktuarium
i w misyjnym zaangażowaniu pobudził do tego, aby zdobyć wielu dla przymierza i jak najszerszym
kręgom otworzyć sanktuarium jako warsztat kultury przymierza.

Matczyno-ojcowska służba osobie
...Pozwól, że opowiem Ci, jak Szensztat rodził się nie tylko od 1914 roku, ale też od 1919. Kiedy udało mi
się otworzyć serca poprzez pierwsze wykłady i stworzyć odpowiednią atmosferę wśród wychowanków,
moją główną działalnością było bycie dzień i noc do dyspozycji uczniów, służenie pomocą każdemu z nich
w rozwiązywaniu duchowych problemów, pomaganie W odnajdywaniu ideału osobistego i postanowienia
szczegółowego, wyjaśnianie kwestii związanych z rozpoznaniem temperamentu i głównej skłonności oraz
pomoc w pokonywaniu kompleksów, zwłaszcza nerwic obsesyjnych narosłych wskutek niedawnej wojny.
Wiem, że nie każdemu odpowiada taka troska - mężczyźnie z natury nie przychodzi ona z łatwością – by
z niestrudzonym matczynym bądź ojcowskim wczuciem się troszczyć się rok po roku o najmniejsze drobiazgi, żyć nimi, nosząc je w swoim sercu (i to nie tylko tak przy okazji, jakby czytało się gazetę lub by
zaspokoić głód wiedzy czy ciekawość interesującymi szczegółami z życia innych, ale z wewnętrznym ciepłem i pasją serca, jakby miało się przed sobą tylko tego jednego człowieka i jakby było się tylko za niego
odpowiedzialnym). To jest to, co nazywam twórczym ojcostwem i macierzyństwem. Charakteryzuje się
ono nie tylko pełnym szacunku dystansem, lecz również bliskością, której motywem jest miłość, a która
gotowa jest wszystko ofiarować dla powierzonych osób. Oddaje ona do ich dyspozycji nie tylko swoje
zdolności i talenty, ale również swój ,,święty spokój” i sen, gotowa jest poświęcić dla nich ostatni ,,kwant”
sił. „Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich.” (...) To jest
droga, na której od początku w tajemniczy sposób stawaliśmy się rodziną. To jest metoda, dzięki której
zrodziły się i wzrastały duchowe relacje między nami, sięgające naszych serc i otwarte na wspólne dobro;
metoda ta zabezpiecza naszą wzajemną relację w żywym Bogu. Według mojego przekonania tylko w ten
sposób możemy na nowo zbudować Szensztat. Podobnie jak też tylko w ten sposób uda nam się - przy
mobilizacji całej nadprzyrodzonej rzeczywistości - stworzyć nowy świat, w którym ostanie u korzeni
przezwyciężona mentalność bolszewicka, albo innymi słowy: w którym można będzie cieszyć się
prawdziwą wolnością dzieci Bożych, jako dojrzałym, wręcz najdojrzalszym owocem przymierza miłości.
Razem z Ojcem, s. 25-27

Rodzina Bogiem silna
Zapraszam na cykl artykułów opracowanych
przez p. Krystynę Jedynak poświęconych rodzinie

Od Autora
Pragnę przedstawić państwu cykl artykułów na temat małżeństwa i rodziny. Nie jestem profesjonalistą
w tej dziedzinie a artykuły te powstały w oparciu o własne doświadczenia i współczesną literaturę
psychologiczną na ten temat. Jestem mężatką już od 45 lat. Mam dwie dorosłe córki, które założyły już
swoje rodziny a owocem tego jest sześcioro wnuków. Z wykształcenia jestem lekarzem i w tym zawodzie
pracuję ponad 40 lat. Od 30 lat jestem zaangażowana w działalność duszpasterską rodzin. Sprawy miłości,
małżeństwa i rodziny są zawsze aktualne i należące do najważniejszych pytań każdego pokolenia.
Celem tych artykułów jest BARDZO KONKRETNE PRZYJRZENIE SIĘ MAŁŻEŃSTWU
I RODZINIE, POŚRÓD NAPIĘĆ I RZADKICH CHWIL, KIEDY NAPRAWDĘ MOŻEMY SIĘ
ZATRZYMAĆ. Nigdy nie jest za późno, by dostrzec na nowo najbliższego człowieka, odkryć wzajemną
obecność, podjąć dialog. Zaproszone są do tego wszystkie małżeństwa, które pragną aby ich życie było
coraz bogatsze, by się nieustannie rozwijało, niezależnie od tego, czy mają one za sobą kilka lat wspólnego
życia, czy też obchodzą już swe małżeńskie jubileusze.
Krystyna Jedynak

Rola rodziny w życiu człowieka
Z żadną sferą życia nie wiąże człowiek tyle nadziei, co z rodziną. Dorastający młodzi ludzie w swoich
planach życiowych na pierwszym miejscu stawiają dobrą szczęśliwą rodzinę. Niektórzy pragną, by ich
rodzina podobna była do tej, w jakiej sami się wychowali. Inni, mający przed oczyma nie najlepsze
doświadczenia rodziców, zastrzegają, że oni z pewnością unikną błędów. Młodzi uroczyście powtarzając
słowa małżeńskiej przysięgi, wierzą niezłomnie w to, że dotrzymają obietnicy. Dobrze jest jeżeli
współżyciu w rodzinie towarzyszy świadomość uczuć i wzajemne ich okazywanie.
Miłość stanowi podstawę życia rodzinnego. ZROZUMIENIE, ŻYCZLIWOŚĆ, WZAJEMNA POMOC
W SYTUACJACH TRUDNYCH JEST MOŻLIWA WÓWCZAS, GDY LUDZIE KOCHAJĄ SIĘ.
Za kształt miłości rozumianej głęboko i humanistycznie odpowiadają przede wszystkim rodzice. Miłość
rodzicielska powinna być MĄDRA I DOBRA. Mądrość jest to zdolność rozumienia dziecka, to wynikająca
z tego umiejętność stawiania celów i zadań, a także zdolność przewidywania efektów tych działań. Tak
rozumiana mądrość rodziców ułatwia przystosowanie do zmieniających się warunków życia. W miłości
rodzicielskiej mieszczą się bowiem najpiękniejsze ludzkie pragnienia i postawy. Miłość matczyna
i ojcowska różnią się. Matka kocha zawsze, w każdej sytuacji i nigdy nie przestaje, kocha dziecko takim,
jakie jest. Miłość ojcowska jest inna. Ojciec kocha dziecko za to, że spełnia jego oczekiwania,
że odpowiada jego wymaganiom. Jakkolwiek odmiennie kształtują się wzory miłości matczynej
i ojcowskiej, to dla prawidłowego kształtowania rodziny, obydwa są jednakowo ważne i niezbędne.
MATKA I OJCIEC SĄ DLA MAŁEGO DZIECKA PIERWSZYMI I NAJWAŻNIEJSZYMI WZORAMI.
W miarę dorastania dziecko zaczyna porównywać, oceniać, wartościować. Wreszcie nadchodzi moment,
kiedy AUTORYTET RODZICIELSKI ZOSTAJE WYSTAWIONY NA PRÓBĘ. Od jej rezultatu zależy
często
sukces
lub
porażka
dalszego
procesu
wychowania.
Z badań pedagogicznych wśród młodzieży wynika, że POWODEM UTRATY AUTORYTETU
RODZICÓW bywa brak odwagi, egoizm, wygodnictwo i brak zainteresowania problemami dziecka.
Prawdziwy autorytet cechuje tych rodziców, którzy w umiejętny sposób potrafią wpłynąć na postępowanie
swych dzieci, dyskutując z nimi i wspólnie podejmując ważne rodzinne decyzje. Nie narzucają własnej
woli, ale i nie próbują uchylać się od odpowiedzialności. (…)

Z wypowiedzi dzieci wynika, że rodzina właściwie funkcjonująca jest dla nich najważniejsza.
Omawiając zagadnienia wpływu rodziny na życie młodego człowieka należy uświadomić sobie,
iż SZTUKA WSPÓŁŻYCIA POLEGA NA DOSTRZEGANIU CUDZYCH POTRZEB I CHĘCI
NIESIENIA POMOCY innym członkom rodziny. Ale także należy podkreślić szczególną rolę wspólnej
odpowiedzialności, zarówno rodziców jak i dzieci za atmosferę, jaka panuje w rodzinie.
Najbardziej skuteczną i trwałą formą wychowania w rodzinie jest dobry przykład rodziców. Bo gdy
otworzymy Pismo Święte to przekonamy się, że kiedy rodzice byli święci, święte były również ich dzieci.
Dlatego rodzice powinni zatroszczyć się o swój stosunek do Boga, by poprzez swój trud i przykład jak
również przy pomocy łaski Bożej w odpowiedni i skuteczny sposób wpływać na życie swoich dzieci.
Krystyna

TO SIĘ WYDARZYŁO …
SPOTKANIA OPŁATKOWE
Pan moim światłem i zbawieniem moim Ps 27
22 stycznia 2017 o godz. 15.00 Mszą św. pod przewodnictwem ks. biskupa Jana
Tyrawy w parafii św. Rodziny na Piaskach, Rodzina Szensztacka skupiona
wokół Sanktuarium Zawierzenia, rozpoczęła tradycyjne spotkanie opłatkowe.
W imieniu Wspólnoty, naszego pasterza powitali Danuta i Tomasz Wojcieszak –
Animatorzy Diecezjalni Ligi Rodzin.W homilii ks. Biskup podkreślił, „że nie ma
przypadków, każdy człowiek stworzony jest
przez Boga z określoną misją”. „Powołanie
dotyczy nas wszystkich, nie tylko biskupów,
kapłanów ale także, a może nade wszystko
ludzi świeckich. Cierpienie jest nieodłącznym elementem życia i pracy
człowieka, jest wpisane w jego powołanie i pracę.” „Potrzebą czasu
jest zjednoczenie chrześcijan w Chrystusie.”
Piękna oprawa muzyczna Mszy św. w wykonaniu organisty Pawła
Guczalskiego i chóru MTA pod kierunkiem Marii Matei na długo
pozostaną w naszej pamięci.
Na dalsze świętowanie zostaliśmy zaproszeni do Auli JPII przy Sanktuarium. W przepięknie
przygotowanej auli, wspólną modlitwą rozpoczęliśmy dalsze świętowanie. Ks. Biskup pobłogosławił
opłatki i rozpoczął dzielenie się nimi. Trwając w atmosferze serdecznych życzeń, zasiedliśmy do stołów,
na których czekała gorącą herbata, kawa oraz ciasto. Ks. Biskup dziękując za możliwość spotkania,
pożegnał się z nami. Po posileniu się przyszedł czas na kolędowanie, które przygotowały rodziny z Ligi
Rodzin z dziećmi z grupy Jana Pawła II. Teksty o Bożym Narodzeniu przeplatały się z kolędami. Pięknie
wybrzmiała modlitwa o. J. Kentenicha do Boga w pieluszkach i przepiękna kolęda dla nieobecnych
w wykonaniu mamy i córki Święcichowskich. Dzieci rozdały kartki z postanowieniem na najbliższy rok.
Kim jestem przy Jezusie w stajence i poprzez jaką pracę nad sobą mogę to osiągnąć? Małych artystów
nagrodzono gromkimi brawami i symbolicznym cukierkiem. Nasze spotkanie uświetniło swoją obecnością
na Mszy św. i kolędowaniu czterech kleryków z WSD w Bydgoszczy. Grą na gitarze i instrumentach
klawiszowych poprowadzili drugą część kolędowania. Dołączyła do nich skrzypaczka Dominika Stefańska
z Ligi Rodzin. W podziękowaniu klerykom, zapewniliśmy ich o modlitwie w ich intencjach w naszych
sanktuariach domowych. Klerycy otrzymali obrazek MTA na kleryckie i kapłańskie drogi. Za przepięknie
przygotowane spotkanie należą się podziękowania dla wszystkich osób, grup i wspólnot, które wzięły
odpowiedzialność za poszczególne zadania.
Opracowała: Barbara Jędrzejewska

Grudniowe spotkanie w Barcinie
14 grudnia 2016 r. parafia p. w. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Barcinie. Siostrę M. Emanuelę
i Szensztat Barciński gościł ks. Proboszcz, kanonik Stanisław Talaczyński. W kaplicy spotkali się czciciele
Matki Bożej Pielgrzymującej i Matki Szensztackie u stóp Chrystusa Eucharystycznego. Spotkanie
rozpoczęło się wystawieniem Najświętszego Sakramentu, a modlitwę
do Bożego Miłosierdzia prowadzili członkowie wspólnot. Refleksja
nad czasem Adwentu poprowadzona przez s.M.Emenuelę zainspirowała nas
do refleksji nad naszym osobistym spojrzeniem na ten czas. Co jest dla nas
najważniejsze? Do czego, do Kogo tęsknię? Jak wykorzystam te 10 dni, które
pozostały jeszcze do Świąt Narodzenia Pańskiego, czy czekam rzeczywiście
na Dzieciątko Jezus, Dawcę nieogarnionej miłości i miłosierdzia i przygotowuję na to spotkanie swoje serce, a może przygotowuję tylko „stół”,
sianko, prezenty, czyste mieszkanie? Jeżeli będzie to ostatni Adwent w moim
ziemskim życiu, to z czym stanę przed Obliczem Pana Jezusa i Naszej
Ukochanej Matki i Królowej Maryi w Wiecznym Szensztacie? „Pan jest
blisko. On przyjdzie” Po adoracji Najświętszego Sakramentu udaliśmy się do refektarza na plebanii, gdzie
złożyliśmy sobie życzenia z okazji zbliżających się Świąt Narodzenia Pańskiego i przełamaliśmy się
opłatkiem. Bardzo uradowało nas to spotkanie, gdyż mogliśmy poznać się bliżej. Barcińska Rodzina
Szensztacka spotkała się pierwszy raz z nowym księdzem Proboszczem, a s.M.Emanuela przedstawiła
ks. Stanisławowi istotę Dzieła Szensztackiego. Spotkanie uświetnił wspaniały tort z okazji jubileuszu 70
urodzin pana Janusza. Od s.M.Emanueli otrzymaliśmy prezenty, które stały się dla nas zadaniem
na następny rok, a mianowicie:- Myśli Ojca Kentenicha zawarte w publikacji „O Bogu i o wierze” mają
skierować nasze myśli ku fundamentom i celowi naszego życia, a ideą przewodnią życia i działania
uczynić wiarę w Opatrzność Bożą. Wylosowany element stajenki betlejemskiej zawierał zadanie i kierunek
pracy nad sobą. Drugi wylosowany element to myśl Ojca Założyciela o mnie. Oczekiwany przez
wszystkich punkt spotkania to losowanie imienia osoby, którą przypadło nam w przyszłym roku wspierać
codzienną modlitwą. Na zakończenie spotkania stwierdziliśmy, że w hasło duszpasterskie roku: „Idźcie
i głoście” doskonale wpisuje się szensztackie motto „Razem z Tobą, Ojcze”. Podziękowaniem
dla wszystkich uczestników spotkania niech będzie błogosławieństwo:„Niech Dobry Bóg hojnie
wynagrodzi Wam swoją łaską i błogosławieństwem, niech pomnaża Wasz wkład czyniąc go owocnym dla
całego Dzieła Szensztackiego.”
Opracowała: Krystyna Turczyn

Opłatkowe spotkanie Rodziny Szensztackiej z ks. Bp. Bogdanem Wojtusiem
W parafii św. Królowej Jadwigi we Wrześni, dla dużej grupy wiernych skupionych wokół Maryi, niedziela
15. stycznia 2017 roku nie była zwykłą niedzielą, była wyjątkowa. Po południu członkowie Żywego
Różańca, osoby przyjmujące kapliczkę Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej i Rodziny Szensztackie
corocznym zwyczajem spotkały się, by podzielić się opłatkiem, zaśpiewać kolędy i radować się czasem
nam danym. Dzięki niezwykłej otwartości naszego proboszcza, ks. kan. Adama Zalesiaka, możemy zawsze
cieszyć się rodzinną atmosferą, która pozwala nam czuć się w parafii jak u siebie w domu. Dostojnym
gościem był J.E. bp Bogdan Wojtuś. Zawsze, ilekroć zwracamy się do Biskupa z prośbą o przybycie
do nas, spotkamy się z radosną przychylnością. Jego obecność wśród nas bardzo nas umacnia. Słowa,
które wypowiada bp Wojtuś na długo zapadają w naszej pamięci. Świętość małżonków od lat jest wielką
troską J. E. Biskupa. Mówiąc o raju, Biskup zwrócił uwagę na fakt, że Pan Bóg obdarował Adama żoną,
a nie partnerką, o czym współczesny świat stara się przekonać ludzkość. Wielkim darem dla nas są
kochane Siostry Szensztackie, które są z nami od wielu lat i zawsze towarzyszą obecnością i modlitwą.
S. M. Adriana i s. M. Emanuela przyjechały z Bydgoszczy przywożąc od Najlepszej Matki z Sanktuarium
Zawierzenia zapewnienie o trosce Maryi o każdego z nas. Bardzo cieszymy się z obecności państwa
Bożeny i Piotra Kruczkowskich i dziękujemy, że mimo nawału pracy znaleźli dla nas czas. Brzmienie
kolęd było pełniejsze dzięki akompaniamentowi p. Przemka Piechockiego, naszego uzdolnionego
organisty. Bardzo dziękujemy. Oprócz uczty duchowej była uczta dla ciała. Przepyszne placki, owoce
i słodycze w obfitości zapełniły stoły. Każdy uczestnik spotkania został obdarowany figurką Dzieciątka

Jezus i myślami O. Józefa Kentenicha z posłannictwem na Nowy Rok. Msza św. w intencji wspólnot
sprawowana przez J.E. Bp Wojtusia i biskupie błogosławieństwo zakończyły nasze świętowanie.
W sercach i wspomnieniach cały czas towarzyszyła nam śp. Ala Wojciechowska, która odeszła
do Pana, a do tej pory była inspiratorką wszystkich naszych poczynań.
Opracowała: Bożena Stygar

!!! O G Ł O S Z E N I A !!!
* Pani Teresa Borczon przypomina, że STOWARZYSZENIE ZOSTAŁO ROZWIĄZANE. Wszelkie
ofiary, czy datki prosimy składać na konto Sióstr. / podane w stopce na końcu gazetki/
* Dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w zorganizowanie i przeprowadzenie diecezjalnego
spotkania opłatkowego. SERDECZNE BÓG ZAPŁAĆ!
LUTY - 2017
* 18.02, sob., - adoracja NS od 10.00-18.00; Msza św. Przymierza oprawę przygotowuje gr. Św. JPII,
po Eucharystii Prelekcja p. prof. Urszuli Dudziak z KUL-u na temat „BUDOWANIE WIĘZI
W MAŁŻEŃSTWIE” - Wszystkich chętnych serdecznie zapraszam!!!
* 19.02, ndz. – KAWIARENKA DIALOGOWA dla małżonków, Eucharystia o 15.30, następnie
wprowadzenie ks. A. Muzolfa – diecezjalnego duszpasterza rodzin.
* 24-26.02 - SKUPIENIE WEEKENDOWE DLA MAM – serdecznie zapraszam
MARZEC 2017
* 5.03, ndz. SKUPIENIE WIELKOPOSTNE:
WIELKOPOSTNE:
14.00 – Eucharystia w auli – ks. S. Warzyński
15.00 – Droga Krzyżowa w plenerze
Proszę o przyniesienie ze sobą zniczy. Rozważania do poszczególnych stacji przygotowują
konkretne grupy w oparciu na słowach naszego Ojca J. Kentenicha.
16.00– 17.55 - agapa w Domu św. Józefa
Przygotowanie na ciepło – s. M. Daniela, p. Marylka?; tradycyjnie nie przynosimy ciasta, można
przynieść kawę lub herbatę, albo owoce. Za agapę będzie można złożyć ofiarę do puszek.
Diakonia stołu, proszę zgłosić się do s. M. Danieli:
- przygotowanie stołów i wydawanie posiłków – gr. św. Ireneusza + gr. Zw. R.
- Sprzątanie – MB. Zwycięska i Ostrobramska + gr. Zw. R. / od g. 16.45/
17.00 – Impuls – o. Wojciech; - dzielenie się w grupach
18.30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu w Sanktuarium – o. Wojciech Groch
* 18.03, - adoracja NS od 10.00-18.00; Msza św. Przymierza – oprawa liturgiczna: gr. z Grudziądza
* 19.03 – ndz. - Kawiarenka Dialogowa dla małżonków
* 25.03 – Dzień Świętości Życia
* 25/26.03 – Czuwanie na Jasnej Górze – zapisy u PP. Wojcieszaków
Wszystkim, którzy chcą podzielić się swymi refleksjami, intencjami, pomysłami, czy też świadectwami a przez to
przyczynić się do wspólnego tworzenia naszej gazetki, prosimy o kontakt.
Diecezjalne Centrum Ruchu Szensztackiego:
www.bydgoszcz.szensztat.pl
Bydgoszcz ul. Smukalska 113, Tel. 52/340-20-14
www.szensztat.pl
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